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Passe único já está a funcionar no Município de 
Santo Tirso com preços de 30 e 40 euros, permitindo 
deslocações não só dentro do concelho, mas também 
para toda a Área Metropolitana do Porto.
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O Município de Santo Tir-
so é um dos primeiros 
do país com ilumina-
ção pública 100 por 

cento LED, fruto da substituição 
de cerca de 20 mil luminárias. 
Um processo “sem custos para 
o erário público” e com “uma 
diminuição na fatura energéti-
ca de mais de meio milhão de 
euros anuais”, como revelou o 
presidente da Câmara, Joaquim 
Couto.

No Parque de Lazer de Nos-
sa Senhora da Torre, em Areias, 
f izeram-se, no dia 2 de abril, a 
substituição das antigas lumi-
nárias ali instaladas, por tec-
nologia LED. Um momento as-
sinalado com a presença do 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso que revelou que, em maio, 
“fica concluído o processo de 
substituição de 12 300 luminá-
rias iniciado no ano passado”. 

O investimento de cerca de 

3,3 milhões de euros ficou a car-
go da empresa que ganhou o 
concurso público internacional, 
não acarretando custos para 
o erário público. “A poupan-
ça energética resultante deste 
processo vai permitir o f inancia-
mento da substituição das lumi-
nárias e, ainda, uma poupança 
anual para a Câmara Municipal 
de 230 mil euros”, explicou Joa-
quim Couto.   

A medida surge em linha com 

as políticas ambientais promovi-
das pela autarquia de Santo Tir-
so e em sintonia com a Agenda 
2030, nomeadamente na área 
do desenvolvimento sustentá-
vel. “Estamos a falar de uma 
tecnologia que reduz as emis-
sões de CO2, aumenta os níveis 
de eficiência energética e, por 
isso, mais amiga do ambiente”, 
apontou Joaquim Couto.

Além disso, “melhora a segu-

rança de pessoas e bens, uma 
vez que o LED garante melhor 
aproveitamento da luz”, acres-
centou em declarações aos jor-
nalistas, considerando, por isso, 
simbólica a presença no parque 
em Areias, local muito utilizado 
pela população para momentos 
de lazer. 

Tendo em conta as luminá-
rias substituídas no mandato 
anterior, o Município de Santo 
Tirso fica com 16 500 luminá-
rias da rede pública com tec-
nologia LED. Feitas as contas, 
f icam apenas a faltar 3500, sob 
alçada das Cooperativas Elétri-
cas de Vilarinho e Roriz, que 
serão substituídas até ao final 
deste ano.

Com este projeto no terreno, 
Santo Tirso é, senão o primeiro, 
um dos primeiros Municípios do 
país a ter o concelho coberto 
com iluminação pública 100 por 
cento LED.

TECNOLOGIA REDUZ AS EMISSÕES 
DE CO2 E AUMENTA OS NÍVEIS 
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA”
Joaquim Couto
Presidente da Câmara de Santo Tirso

As lâmpadas LED são a tecnologia mais eficiente de iluminação

As lâmpadas LED são a tecno-
logia mais eficiente de ilumi-
nação, apresentando uma série 
de vantagens comparativamen-
te com as lâmpadas de halogé-
neo. Por exemplo, para gerar a 
mesma quantidade de luz, uma 
lâmpada de halogéneo conso-
me 28W enquanto uma lâmpa-
da LED necessita apenas de 4W. 
Para além disso, as lâmpadas LED 

praticamente não aquecem, uma 
vez que as perdas de energia sob 
a forma de calor são mínimas. Por 
outro lado, as LED apresentam 
um tempo de vida útil 30 vezes 
superior às lâmpadas de halogé-
neo, com capacidade de funcio-
namento até 30 mil horas. Por 
fim, as lâmpadas LED são mais 
sustentáveis, não contendo mer-
cúrio. Além disso, são recicláveis.

VANTAGENS

Iluminação pública 
100 por cento LED
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Revolução 
nos transportes públicos

Os mais recentes estudos indicam que as deslocações intermunicipais ao nível da Área 
Metropolitana do Porto estão relacionadas, em primeiro lugar, com o trabalho, depois 
com o estudo e, finalmente, com as compras ou o lazer. Santo Tirso não foge à média.

Em termos gerais, constatamos que Trofa, Valongo e Porto são os principais mu-
nicípios de origem, dentro da Área Metropolitana do Porto, que têm como destino 
Santo Tirso. Já no sentido inverso, a população de Santo Tirso desloca-se principal-
mente para o Porto, Matosinhos e Valongo. 

Tendo em conta estas e outras deslocações pendulares, a implementação do 
passe único na Área Metropolitana do Porto reveste-se de uma profunda mudança 
no relacionamento entre os utentes e os transportes públicos, na exata medida em 
que os custos inerentes às tarifas baixam drasticamente. 

Na verdade, a implementação do passe único acaba, em muitos casos, por ter 
mais impacto para quem dele vai usufruir do que um aumento salarial. Os factos 
são claros. Os utilizadores de Santo Tirso podem vir a ter uma redução anual acima 
dos 600 euros nas tarifas mensais dos transportes públicos.  

A revolução nos transportes públicos intermunicipais, no que a Santo Tirso diz 
respeito, apenas agora começou. Santo Tirso assume-se como um dos municípios 
com metas mais ambiciosas no que concerne à sustentabilidade urbana e ambien-
tal, não só através da promoção da utilização do transporte público, mas também 
da bicicleta.  

Por isso, não nos esquecemos que outros inquéritos sobre a mobilidade mostram, 
também, a forte ligação de Santo Tirso a concelhos fora da Área Metropolitana do 
Porto, como Famalicão, Paços de Ferreira, Vizela ou Guimarães. É neste contexto 
que a Câmara está a trabalhar, em conjunto com os municípios de Famalicão e da 
Trofa, na construção de um sistema de transportes públicos partilhado, capaz de 
dar respostas efetivas às necessidades das populações. Os estudos estão em fase 
de conclusão. Depois do passe único na Área Metropolitana do Porto, a revolução 
na área dos transportes públicos em Santo Tirso irá continuar.



S anto Tirso já tem o 
passe único, que 
abrange toda a Área 
Metropolitana do Por-

to, a funcionar. Inicialmente 
previsto para 1 de junho, se-
gundo explica o presidente da 
Câmara, Joaquim Couto, “foi 
possível antecipar um mês a 
entrada em vigor”, fruto de 
um diálogo “intenso” e “pro-
fícuo” com os operadores de 
transportes. 

Assim, desde 1 de maio, 
os utentes de Santo Tirso 
que utilizem os operadores 
Arriva, Landim, Pacense e CP 
urbanos podem usufruir das 
vantagens do passe único, 
isto é, pagar 30 euros para 
circular dentro do Município, 
ou até três zonas contíguas, 
e pagar 40 euros para outros 
concelhos da Área Metropoli-
tana do Porto. 

A entrada em vigor da me-
dida, como alude Joaquim 
Couto, só estava prevista 
para junho, dada a necessida-
de de os operadores de trans-
portes adquirirem as máqui-
nas validadoras necessárias. 

Ao longo de todo o proces-
so, “a Câmara teve uma parti-
cipação ativa no diálogo com 
os operadores que prestam 
serviço no Município de Santo 
Tirso, de forma a que a im-
plementação do passe único 
fosse efetuada o mais rapida-
mente possível”, aponta.

Neste contexto, continua 
Joaquim Couto, “foi possível 
antecipar e ter o passe único 
a funcionar a 1 de maio”. O 
presidente da Câmara de San-
to Tirso recorda que a imple-
mentação do passe único na 
Área Metropolitana do Porto, 
e em particular no Município, 
“é uma medida de grande al-
cance social, que vai bene-
ficiar milhares de utentes”. 
Em causa, aponta, “está uma 
verdadeira revolução na área 
dos transportes, ao permitir a 
intermodalidade entre os di-
ferentes operadores e entre 
territórios”.

No campo dos operado-
res que prestam serviço no 
Município de Santo Tirso, a 
Transdev e a Rodoviária D’En-
tre Douro e Minho estão em 

processo de aquisição dos va-
lidadores, sendo que entram 
no sistema de passe mono-
modal com os mesmos valo-
res de 30 e 40 euros que o 
passe único.

Para além do apoio às fa-
mílias, Joaquim Couto subli-
nha a importância que terá na 
proteção ambiental. “Trata-se 
de uma mudança radical, com 
grande impacto económico 
para os passageiros, mas que 
também pretende incentivar 
o uso do transporte público 
e a redução e CO2, reduzindo 
o recurso ao automóvel pri-
vado”, sublinhou, lembran-
do todo o trabalho que está 
a ser realizado pela Câmara 
Municipal na área da Mobili-
dade Sustentável: “Em San-
to Tirso, temos em curso um 
plano de requalif icação da 
rede rodoviária, da criação 
de ciclovias, de gestão das 
estações ferroviárias (Santo 
Tirso e Aves). A criação do 
passe único é mais uma me-
dida importante na melhoria 
da qualidade de vida da nos-
sa população”.

A entrada em vigor do passe 
único implicará descidas subs-
tanciais no valor mensal dos 
passes. Senão, veja-se os se-
guintes exemplos.

Numa ligação rodoviária en-
tre Vilarinho e Santo Tirso, o va-
lor do passe desce dos 71,60 
euros mensais para 30 euros, 
ou seja, uma poupança anual 
de quase 500 euros.

Já o percurso entre S. Mame-
de de Negrelos baixa dos atuais 
61,5 euros para 30 euros, repre-
sentando uma poupança de 378 
euros anuais no passe de um 
utente. Outro exemplo. Na liga-
ção Santo Tirso a Água Longa, 
o passe atual custa 49,8 euros 
e passará para 30 euros. Uma 

diferença de quase 240 euros 
por ano. 

O mesmo se passará nas des-
locações para fora do Município 
de Santo Tirso, muito embora os 
valores (30 ou 40 euros) pos-
sam depender dos zonamentos.  
Até três zonas contíguas, inde-
pendentemente de serem fora 
do concelho, o valor a pagar são 
os 30 euros. Acima das três zo-
nas, são os 40 euros mensais. 

Em termos práticos, quem 
se deslocar do centro de Santo 
Tirso para S. Martinho do Bou-
gado ou S. Romão do Corona-
do, ambos na Trofa, pagará um 
passe de 30 euros, contra os 
39,45 atuais.

Já do centro de Santo Tirso 

para Alfena, Valongo, o custo do 
passe mensal será de 40 euros, 
contra os 61,50 que paga atual-
mente, o que se traduz numa 
poupança de 258 euros por ano.

Uma das maiores diferen-
ças na mensalidade do passe 
ocorre nas deslocações, atra-
vés de transporte coletivo, de 
Santo Tirso para o Porto. O pas-
se custa 92,45 euros e passará 
a custar apenas 40 euros, ou 
seja, uma poupança anual de 
629,4 euros por ano. Além dis-
so, chegado ao Porto, o passe 
dará para viajar no metro, na 
STCP, ou em qualquer outro ope-
rador de transportes, sem cus-
tos adicionais, sempre dentro 
da Área Metropolitana.   

Tudo o que precisa saber…

Medida prevê uma redução muito acentuada na mensaliade dos passes

Joaquim Couto e o primeiro-ministro, António Costa, na apresentação do passe único

A par da descida do valor 
mensal dos passes, man-
têm-se em vigor as taxas de 
desconto dos tarifários so-
ciais existentes, de 25, 50 e 
60 por cento, agora aplicada 
sobre as novas tarifas. Até 
três zonas, por exemplo, o 
passe social passa de 28,80 
euros para 22,50 euros, o 
Passe Social+ passa de 
19,20 euros para os 15 eu-
ros, e o de reformado man-
tém-se nos 22,50 euros.
Com passe único intermuni-
cipal, o passe social fixa-se 
nos 30 euros, com uma pou-
pança de 8,40 euros, o pas-
se social + passa dos 28,80 
euros para 20 euros e o de 
reformado para 30 euros.

PASSES SOCIAIS 
MANTÊM-SE

Onde posso adquirir o passe único? 
Para quem vai comprar pela primeira vez o passe único, 
deve dirigir-se ao Espaço do Munícipe, junto ao edifício 
da Câmara de Santo Tirso, na Praça 25 de Abril. Depois 
de adquirido, nos meses seguintes, o passe deve ser 
carregado nas lojas payshop ou no multibanco.

O que é o Andante 3Z 
e o Andante Metropolitano?
O passe único está dividido em duas modalidades: o 
Andante 3Z que custa 30 euros e é destinado a viagens 
dentro do Município de Santo Tirso, ou até três zonas 
contíguas. O Andante Metropolitano tem um custo de 40 
euros e serve para viagens para os 17 municípios da Área 
Metropolitana do Porto.

Quais são os 17 municípios 
abrangidos pelo passe único 
da Área Metropolitana do Porto?
Para além de Santo Tirso, os restantes municípios são: 
Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Oliveira 
de Azeméis, Paredes, Porto, Póvoa de Varzim, Santa 
Maria da Feira, São João da Madeira, Trofa, Vale de 
Cambra, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.

Posso ir de Santo Tirso até ao Porto 
e do Porto a Espinho com o mesmo passe?
Sim. Com o Andante Metropolitano pode utilizar 
diferentes operadores de transportes, sempre com o 
mesmo passe, no valor de 40 euros.

No passe único também fica incluído 
o serviço da CP?
Sim. Apenas tem de optar pelo Andante 3Z ou pelo 
Andante Metropolitano, de acordo com aquelas que 
forem as suas opções de viagem. Por exemplo, para 
quem utiliza a ligação Santo Tirso – Vila das Aves basta 
comprar o Andante 3Z. Quem utiliza a ligação Santo Tirso 
– Porto deverá comprar o Andante Metropolitano.

Haverá descontos para estudantes e idosos?
Sim. A taxa de descontos dos tarifários sociais continua 
a manter-se em vigor, agora aplicada sobre os valores 
da tarifa normal. Mantêm-se as taxas de desconto 
existentes de 25, 50 e 60 por cento para grupos 
específicos.

629€
É O VALOR 
DE POUPANÇA 
ANUAL
NO PASSE 
SANTO TIRSO 
> PORTO

ATUAL ATUAL

Esforços do Município permitiram antecipar chegada de medida de grande impacto social 

Santo Tirso com passe único desde 1 de maio

De Vilarinho a Santo Tirso
por menos 41,6 euros/mês
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A Fábrica de Santo Thyrso 
acolheu, nos dias 4 e 5 de abril, 
a Assembleia Geral da Associa-
ção das Coletividades Têxteis 
Europeias (ACTE). O Município 
de Boras e a Associação de Mu-
nicípios do Vale do Ave (AMAVE) 
viram os seus mandatos renova-
dos para a presidência e secre-
taria executiva, respetivamen-
te. A principal nota de destaque 
prendeu-se com a discussão em 
torno do futuro da indústria têx-
til europeia.

Digitalização da indústria têx-
til, investigação, empreendedo-
rismo e indústria 4.0. Foram vá-
rios os temas em destaque no 
fórum inspiracional que abriu a 
Assembleia Geral da ACTE, com 
especial relevo para o tema da 
ética laboral e sustentabilida-
de ambiental. Promovido pela 

Escola Profissional CENATEX, o 
tópico despertou um aceso de-
bate acerca da importância da 
proteção das indústrias têxteis 
europeias da concorrência des-
leal de outros mercados.

Joaquim Couto, presidente do 
Conselho Diretivo da AMAVE e 
presidente da Câmara de San-
to Tirso, destacou a atualidade 
da temática: “É urgente adotar 
práticas concorrenciais que não 

se baseiem no baixo custo da 
mão-de-obra e na sobre explo-
ração ambiental. O setor têxtil 
do Vale do Ave soube reinven-
tar-se, apostar em processos 
tecnológicos e sustentáveis, e 

enfrenta agora a concorrência 
de regiões que continuam a ba-
sear-se na exploração humana 
e ambiental”.

No período eleitoral, nota de 
destaque para a unanimidade 
dos associados na reeleição do 
Município de Boras, da Suécia, 
para a presidência da ACTE, e da 
AMAVE para a secretaria execu-
tiva. A valorização da herança 
e património têxtil, a proteção 
da indústria europeia e a liga-
ção do têxtil à moda e demais 
indústrias criativas estão entre 
os principais eixos de atuação 
definidos pela liderança da ACTE 
para o próximo triénio.

Fundada em 1991, a ACTE con-
ta hoje com associados das prin-
cipais regiões têxteis europeias, 
incluindo Itália, Polónia, Suécia, 
Dinamarca, Estónia e Roménia.

A Câmara Municipal de 
Santo Tirso vai investir 
mais de 755 mil euros 
na Zona Empresarial da 

Ermida, através da construção 
de um novo arruamento e res-
petivas instalações e equipa-
mentos, desde abastecimento 
de água a telecomunicações.

No arranque das obras, o pre-
sidente da autarquia, Joaquim 
Couto, reafirmou a “prioridade” 
em investir “em acessibilidades 

e infraestruturas nas áreas de 
acolhimento empresarial”.

São obras de urbanização que 
vão ligar a multinacional espa-
nhola ADI Center ao futuro entre-
posto logístico do Lidl, na fron-
teira com a área do “Barracão”, 
permitindo uma maior circulação 
na Zona Empresarial da Ermida. 

A empreitada arrancou no 
dia 26 de março e, na visita à 
obra, o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, acompanhado 

por vários empresários, realçou 
a importância do investimento, 
tendo em vista “a instalação de 
novas empresas” naquela área. 
“Temos margem de crescimento 
na Zona Empresarial da Ermida 
e, tendo em conta a nossa apos-
ta na captação de investimen-
to para o Município, faz todo o 
sentido dotá-la de acessibilida-
des e infraestruturas”, defendeu 
Joaquim Couto.

O projeto em curso prevê a 

construção de um novo arrua-
mento, bem como drenagem de 
águas pluviais, infraestruturas 
de águas residuais e abasteci-
mento de água, telecomunica-
ções, entre outros equipamen-
tos, num valor global acima dos 
755 mil euros. 

Projeto
Ainda no campo de melho-

ria das acessibilidades às zonas 
empresariais do Município, no 

caso particular da Ermida, está 
também em fase de projeto a re-
qualif icação do “nó da Ermida”, 
num processo que está a ser ar-
ticulado com a Infraestruturas 
de Portugal. 

Próxima do nó da A3, na Zona 
Empresarial da Ermida estão, 
atualmente, instaladas nove em-
presas. A mais recente, que irá 
perfazer a dezena, será a cadeia 
alemã de supermercados LIDL, 
em fase de construção. 

horário de visitas
seg a sex 
10h00 – 11h30
14h00 – 15h30

contactos 
t 910 012 310
www.cm-stirso.pt/canil-gatil

/canilmunicipalsantotirso

sáb 
10h30 – 12h00

Digitalização da indústria têxtil e investigação foram os temas em destaque

Obras de urbanização vão ligar a multinacional espanhola ADI Center ao futuro entreposto logístico do Lidl

Coletividades têxteis da Europa em Santo Tirso

Obras na Ermida para 
atrair novos investidores
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A edição de Páscoa do 
programa Mimar, para 
os alunos do 1º ciclo in-
cluiu um programa re-

cheado com visitas ao Mercado 
Nazareno e ao Centro Interpre-
tativo do Monte Padrão. 

“Queremos dar um maior 
apoio às famílias na altura das 
interrupções letivas, através de 
experiências enriquecedoras 
para as crianças”, explicou o 
presidente da Câmara Munici-
pal, Joaquim Couto, após uma 
visita às atividades que de-
correram na Fábrica de Santo 
Thyrso. 

Os alunos do 1º ciclo, dos seis 
aos 10 anos, continuam, assim, 
a ter disponíveis “um conjunto 
de atividades lúdicas, pedagó-
gicas e criativas que contribuem 
para o desenvolvimento integral 
da criança e promovem hábitos 
de vida saudáveis”.

Ao mesmo tempo, eviden-
ciou o autarca, os programas 
que são desenvolvidos também 
“têm uma componente social”, 
garantindo, além da inscrição 
gratuita nas diferentes ativida-
des, a oferta de almoço aos alu-
nos mais carenciados que bene-
ficiam da ação social escolar. 

Construir lembranças para os 
padrinhos, balões de gesso e 
instrumentos musicais. Criar es-
culturas humanas, ser pintor por 
um dia, testar os conhecimentos 
acerca dos contos infantis, ex-
perimentar dança, patinagem, 
capoeira e upcycling e assistir 
a um showcooking. As ativida-
des do programa Mimar Páscoa 
decorreram entre 8 e 18 de abril 
e exploraram não só as artes 
plásticas, a escultura e a pintu-
ra, mas também desenvolveram 
a aposta na música, literatura, 
cinema, teatro e dança. 

Exatamente no Centro Inter-
pretativo do Monte Padrão, o 
“Dia da História Viva” foi um dos 
momentos das comemorações 
do 11º aniversário daquele equi-
pamento pensado para os mais 
novos “sentirem a magia de viajar 
no tempo”, à qual os alunos do 
programa Mimar não faltaram. 
Fizeram parte de jogos romanos, 
conheceram um acampamento 
militar e assistiram ao grupo de 
música e teatro “A Imperatriz”.

A edição de Páscoa do Pro-
grama Mimar juntou cerca de 
750 alunos inscritos, 28 esco-
las do 1º ciclo da rede pública  
e 54 animadores.

O presidente da Câma-
ra de Santo Tirso, Joa-
quim Couto, assinou 
a “Solar Mayors Char-

ter”, uma declaração de prin-
cípios que visa aproximar ór-
gãos políticos locais, cidadãos 
e iniciativa privada em torno da 
promoção e execução de proje-
tos de energia solar. Este pac-
to foi também assinado pelos 
Municípios de Lisboa e Cascais.

Num encontro na Câmara de 
Lisboa, promovido pelo Progra-
ma das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (UNDP), foi 
discutida a primeira versão da 
“Solar Mayors Charter”, uma 
declaração aberta e interna-
cional que unirá autarcas de 
todo o mundo na promoção 
de políticas públicas e proje-
tos que fomentem a adoção de 

energia solar no meio urbano 
e o envolvimento dos cidadãos 
nesta transição. 

Em debate estiveram as po-
líticas sustentáveis como a im-
plementação de energia aces-
sível e limpa e a necessidade 
de tornar as cidades inclusivas, 
seguras, resilientes e susten-
táveis, sendo que o objetivo é 
que os municípios apoiem os 
esforços para alavancar a ener-
gia solar nas comunidades lo-
cais, cidades, regiões e países. 

Futuro de qualidade
O presidente da Câmara 

de Santo Tirso, Joaquim Cou-
to, destacou a importância de 
“juntar os principais atores que 
podem ter um papel determi-
nante neste assunto, de modo 
a trabalhar em conjunto para 

garantir um futuro de qualidade 
às suas comunidades”.

Em Santo Tirso, garante, o 
“ambiente é um eixo estraté-
gico prioritário” e o “Município 
tem vindo a desenvolver um 
conjunto de medidas e políti-
cas com vista a fazer face, à 
sua escala, às alterações cli-
máticas e à adoção de boas 
práticas em matéria ambiental”.

Com o Plano Municipal do 
Ambiente em fase de conclu-
são, Santo Tirso tem no ter-
reno medidas como o Plano 
de Mobilidade Sustentável, 
a substituição de iluminação 
pública por tecnologia LED ou 
a valorização das margens da 
Bacia Hidrográfica do Ave, me-
didas que têm em vista a me-
lhoria da qualidade de vida da 
população.

No âmbito do projeto Atlantic 
Youth Creative Hubs (AYCH), par-
ceria europeia para a promoção 
do empreendedorismo e empre-
go jovem, na qual o Município de 
Santo Tirso é o único representante 
nacional, cinco jovens da região 
participaram no Gijón Creative Jam. 

O evento consistiu num desafio 
competitivo, que colocou cerca de 
60 jovens oriundos de Portugal, 
Espanha, França e Reino Unido a 
formatarem ideias e projetos para 
reinventar a cidade espanhola. 

Um dos principais eixos de 
atuação do projeto AYCH consiste 
no desenvolvimento da criativida-
de e da capacidade empreendedo-
ra dos participantes. Vocacionado 
para o setor das indústrias criati-
vas, o programa procura desenvol-
ver novas abordagens e respostas 
ao nível do emprego jovem, pro-
curando ideias inovadoras e di-
ferenciadoras das existentes no 
mercado.

O “Gijón Creative Jam: Reiventa 
a Cidade” convidou seis dezenas 
de jovens dos quatro países parcei-
ros do projeto (Portugal, Espanha, 
França e Reino Unido) a coopera-
rem na criação de novos espaços e 
dinâmicas para o turismo, o lazer e 
o trabalho, permitindo recriar uma 
cidade mais inclusiva, sustentável 
e atrativa.

De Santo Tirso, representante 
nacional na parceria europeia, esti-
veram presentes cinco jovens, com 
idades entre os 17 e os 27 anos. 

Eduardo Abreu, jovem de 17 
anos da OFICINA – Escola Profis-
sional do INA, integrou o projeto 
“Smart Bin”, distinguido pelo júri 
do concurso como a ideia com 
maior potencial de impacto na 
cidade. Direcionado para a sus-
tentabilidade ambiental, o proje-
to passa pelo desenvolvimento e 
implementação de caixotes do lixo 
inteligentes.

Também premiado foi o grupo 
de João Goulão, empreendedor de 
27 anos, com um projeto que visa 
desenvolver uma aplicação dire-
cionada para os pequeno e médios 
agricultores citadinos. A ideia me-
receu a distinção de projeto com 
maior rentabilidade financeira. O presidente da Câmara de Santo Tirso ajudou algumas das crianças a andar de patins

As oficinas exploram a vertente das artes plásticas nas crianças

Encontro promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

O AMBIENTE É UM 
EIXO ESTRATÉGICO 
PRIORITÁRIO PARA O 
MUNICÍPIO DE SANTO 
TIRSO”
Joaquim Couto
Presidente da Câmara 
de Santo Tirso

QUEREMOS DAR UM MAIOR APOIO ÀS FAMÍLIAS 
NA ALTURA DAS INTERRUPÇÕES LETIVAS, ATRAVÉS 
DE EXPERIÊNCIAS ENRIQUECEDORAS PARA AS CRIANÇAS”
Joaquim Couto
Presidente da Câmara de Santo Tirso

Pacto junta municípios 
para promoção solar

Mimar 
para cerca 
de 750 alunos

Jovens 
premiados 
por ideias 
inovadoras
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Que avaliação já é possível 
fazer deste segundo 
mandato como presidente  
da Junta?
Há obra feita, em curso e em 
fase de lançamento.  Até ao 
momento, sentimos regozijo 
pelo trabalho desenvolvido 
nos diversos domínios da 
gestão autárquica, graças, 
obviamente, ao salutar e 
profícuo desempenho que 
partilhamos com a Câmara 
Municipal de Santo Tirso.

Quais os objetivos até ao 
final do mandato?
Estamos confiantes que as 
sementes lançadas darão os 
frutos que promovemos no 
manifesto eleitoral para o 
período 2017-2021. Aliás, há 
várias obras de envergadura 
que estão em curso, como 
é o caso da construção do 
edifício sede da Junta de 
Freguesia ou o alargamento 
da rede pública de esgotos, 
e, como foi anunciado pela 

Câmara Municipal de Santo 
Tirso, a requalif icação da 
Estrada Municipal 318. 
Esperamos, também em 
termos de obras, a ligação 
da A41 – Vale do Pisão, a 
ampliação dos sistemas de 
fornecimento de águas, a 
par de investimentos em 
pavimentações e outros, que 
transformarão e beneficiarão 
Água Longa. O incentivo à 
criação de atividades nas 
instituições de índole social, 

cultural e desportivo será uma 
aposta f irme em paralelo com 
o apoio frequente às atuais 
coletividades.

Quais as potencialidades 
desta Freguesia?
Sentimos que Água Longa 
está a dar o salto qualitativo 
e quantitativo, uma vez que 
assistimos a um crescimento 
moderado que, na nossa 
perspetiva, se irá acentuar na 
próxima década. Usufruímos 
de condições extraordinárias: 
a posição geoestratégica, 
a grandeza e a morfologia 
dos terrenos, a harmonia 
edif icativa e ambiental aliada 
à capacidade para criar zonas 
habitacionais e ao expectável 
desenvolvimento industrial. 
O futuro é muito promissor, 
Água Longa tem tudo para 
ser uma freguesia muito 
solicitada para f ixação de 
famílias e empresas e oferece 
uma vida de sossego/calma 
na periferia do Grande Porto.

Enquanto presidente da 
Junta, qual o convite que 
deixa aos leitores?
Aos águalonguenses, dizer 
que existem razões douradas 
para acreditar na evolução 
sustentada e equilibrada 
da nossa terra. Sejam 
participativos, protejam, 
estimem, disfrutem da 
agradabilidade de Água 
Longa e sejam orgulhosos 
desta terra que é vossa. Aos 
visitantes, venham usufruir 
de paisagens verdes de 
excecional beleza, percorrer 
lindos trilhos de campo 
e montanha, apreciar a 
melancolia do rio e afluente, 
contemplar exterior e 
interiormente os nichos e 
edifícios religiosos, assistir e 
participar nas festividades de 
agosto e outubro, saborear a 
vasta e deliciosa gastronomia 
e saibam que serão sempre 
mais um entre nós.

José Pacheco considera que o futuro de Água Longa é muito promissor

AOS ÁGUALONGUENSES, 
DIZER QUE EXISTEM 
RAZÕES DOURADAS 
PARA ACREDITAR NA 
EVOLUÇÃO SUSTENTADA  
E EQUILIBRADA  
DA NOSSA TERRA

 

ESTAMOS CONFIANTES 
QUE AS SEMENTES 
LANÇADAS DARÃO 
OS FRUTOS QUE 
PROMOVEMOS NO 
MANIFESTO ELEITORAL 
PARA O PERÍODO 
2017-2021 

 

SENTIMOS QUE ÁGUA 
LONGA ESTÁ A DAR 
O SALTO QUALITATIVO 
E QUANTITATIVO, UMA 
VEZ QUE ASSISTIMOS 
A UM CRESCIMENTO 
MODERADO QUE, NA 
NOSSA PERSPETIVA, 
SE IRÁ ACENTUAR NA 
PRÓXIMA DÉCADA 

 

Presidente da Junta de Freguesia de Água Longa, José Pacheco

“Há obra feita”
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Os estragos no piso e pas-
seios na Avenida Comendador 
Silva Araújo, na freguesia de 
Vila das Aves, levaram a Câ-
mara Municipal de Santo Tirso 
a ativar a garantia da obra junto 
do empreiteiro responsável, de 
forma a corrigir os problemas.

A obra arrancou no início de 
abril e prevê a reparação dos 
passeios que estejam danifica-
dos, substituição de lancis par-
tidos e fresagem com aplicação 
de nova camada de desgaste 

dos pavimentos da faixa de ro-
dagem em betão betuminoso. 
Um investimento que ronda os 
48 mil euros.

A Avenida Comendadora Sil-
va Araújo foi requalif icada pela 
Câmara Municipal de Santo Tir-
so em 2009, numa empreitada 
que envolveu a renovação do 
pavimento, a construção de 
passeios e a instalação de in-
fraestruturas, nomeadamente 
drenagem de águas residuais 
e pluviais, rede de gás e ilumi-

nação pública.
A garantia de obra junto do 

empreiteiro é um mecanismo 
legal que permite ao dono de 
obra, neste caso a Câmara Muni-
cipal, ativar um seguro no caso 
de serem detetados defeitos e 
anomalias numa empreitada, 
durante um determinado prazo, 
estabelecido contratualmente. 
Desta forma, os custos da repa-
ração dos problemas detetados 
ficam sob a responsabilidade do 
empreiteiro responsável. 

A s obras de requalifica-
ção das habitações mu-
nicipais chegaram às 
freguesias de Agrela e 

Reguenga, à semelhança do que 
já estava a acontecer em Argemil 
e em Roriz. 

Os trabalhos que agora se ini-
ciaram em Agrela e na Reguenga 
irão melhorar, sobretudo, a efi-
ciência energética nas habita-
ções, dotando-as de maior con-
forto e tornando-as mais amigas 
do ambiente. Os edifícios com 
melhor eficiência representam 
uma maior poupança de ener-
gia por parte dos cidadãos, com 
consequências positivas na dimi-
nuição das emissões de carbono 
e outros gases nocivos para a 
saúde e para o meio ambiente. 
Para além disso, implicam me-
nores gastos energéticos. 

Mas as obras implicam, tam-
bém, resolver problemas relacio-
nados com as estruturas dos edi-
fícios, nomeadamente fissuras 
em paredes exteriores, interven-
ções no reboco térmico, substi-
tuição de chapas de fibrocimen-
to da cobertura, das caixilharias 
existentes por PVC equipadas 
com vidro duplo e dos esquenta-
dores existentes por bombas de 
calor para preparação de água 
quente sanitária.

No Complexo Municipal da Re-
guenga, o investimento ronda os 
280 mil euros, evolvendo a requa-
lificação dos 24 fogos existentes. 
Prevê-se que as obras devam es-
tar concluídas no final deste ano.

Já em Agrela, a intervenção re-
presenta um investimento na or-
dem dos 130 mil euros que deve-

rá estar concluída em setembro 
nos 12 fogos que compõe este 
complexo habitacional.

“Estamos preocupados em 
melhorar as condições em que vi-
vem as pessoas, nomeadamente 
nas casas que são da responsabi-
lidade da Câmara”, alude Joaquim 
Couto, presidente da autarquia. 
Neste contexto, explica, foi feita 
uma candidatura a fundos comu-
nitários, por forma a que os 450 
fogos propriedade do Município 
sejam alvo de intervenção. “As 
candidaturas têm sido aprovadas 
e, de forma faseada, temos vindo 
a arrancar com as obras”, apon-
ta, referindo que o investimento 
global nesta área nos próximos 
anos será na ordem dos quatro 
milhões de euros, beneficiando 
cerca de 1600 pessoas.  

O alargamento da rede 
pública de sanea-
mento na freguesia 
de Monte Córdova já 

está em andamento. As obras 
já arrancaram, num investimento 
de 320 mil euros e devem estar 
concluídas em maio.

A intervenção, que irá dotar 
a freguesia de rede de esgotos, 
estende-se às ruas de Santa Lu-
zia e Albino Sousa Cruz; à Tra-
vessa Santa Maria; à Rua 25 de 
Abril; ruas do Cruzeiro e da Cruz, 

passando ainda pela Rua Escura; 
Rua da Fundação; Rua das Es-
colas; Rua da Fonte da Aldeia; 
Rua das Regueiras e parte da 
Rua Luís de Camões.

“Acreditamos que estas in-
tervenções são decisivas para 
a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas, assim como 
do meio ambiente”, sublinhou o 
presidente da Câmara de Santo 
Tirso, Joaquim Couto, numa vi-
sita às obras, no dia 17 de abril.

Com estas obras de alarga-

mento da rede pública de esgo-
tos, o número de ramais na fre-
guesia de Monte Córdova quase 
que irá triplicar, com uma cen-
tena de fogos a passarem a ter 
disponível o serviço à porta. 

Ligações
Feito este investimento, alu-

diu Joaquim Couto, é necessário 
que as pessoas façam a sua li-
gação à rede pública de sa-
neamento. “Esta era uma velha 
reivindicação da população de 

Monte Córdova. As obras estão 
no terreno e em breve estarão 
concluídas, pelo que será ne-
cessário que as pessoas façam 
as respetivas ligações”, referiu, 
acrescentando: “A não ligação à 
rede de esgotos contribui para a 
degradação ambiental, destruin-
do os ecossistemas naturais e 
provocando a contaminação de 
solos e recursos naturais”, pelo 
que se trata “de uma questão 
de saúde pública”.

Segundo Joaquim Couto, o 

alargamento da rede pública de 
esgotos foi assumido como uma 
prioridade pela Câmara de Santo 
Tirso, quer no mandato passado, 
quer no atual. Neste contexto, re-
cordou, “até ao final de 2015 fo-
ram investidos quatro milhões de 
euros na construção de 50 qui-
lómetros rede de saneamento”. 
Já no início de 2017, “avançou-se 
com um investimento global de 
cinco milhões em 17 localidades 
do Município, abrangendo mais 
de 10 500 fogos”, concluiu.

A Câmara de Santo Tirso já 
tem concluídas as obras junto 
ao loteamento industrial 2SS, à 
face da Estrada Nacional 105. O 
investimento da autarquia, no va-
lor de quase 150 mil euros, teve 
por objetivo a ligação das infraes-
truturas de drenagem de águas 
residuais e pluviais do referido lo-

teamento industrial às respetivas 
infraestruturas públicas.

Trata-se de um importante in-
vestimento, inserido na estratégia 
da Câmara em criar as condições 
necessárias ao nível das infraes-
truturas públicas para a instala-
ção de novas empresas nas diver-
sas zonas empresariais dispersas 

pelo concelho.
Na freguesia da Agrela estão 

já instaladas várias empresas, 
como a Vercoope ou a Quimicalis, 
prevendo-se que outros espaços 
deste loteamento possam ser ocu-
pados por novas empresas, à se-
melhança do que tem acontecido 
um pouco por todo o Município.Câmara ativou garantia da obra junto do empreiteiro Objetivo foi criar condições necessárias ao nível das infraestruturas públicas

Objetivo foi criar condições necessárias ao nível das infraestruturas públicas para a instalação de novas empresas

Fissuras nas paredes dos edif ícios será um dos problemas a resolver

Complexo Habitacional de Agrela onde as obras já se iniciaram
Reparações na Avenida Silva Araújo

Casas municipais da Agrela 
e Reguenga renovadas

Monte Córdova 
com rede de esgotos

Obra em Agrela concluída
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P retende resolver os pro-
blemas nas habitações 
das famílias mais caren-
ciadas do Município e eli-

minar as barreiras arquitetónicas 
que prejudicam o dia a dia de 
pessoas com mobilidade redu-
zida. Lançado em 2017, o Pro-
grama SOS Casa tem um grande 
alcance social e vai para além 
das medidas que têm sido im-
plementadas nesta área.

Com um limite de apoio até aos 

cinco mil euros, de acordo com os 
rendimentos do agregado familiar, 
as intervenções feitas nos edifí-
cios podem limitar-se a pequenas 
reparações, como a substituição 
de lâmpadas, fechaduras ou tor-
neiras, ou implicar a sua recupe-
ração ou adaptação das casas, 
seja através da construção de 
rampas ou instalações sanitá-
rias e reparação de coberturas. 

Ao prestar este tipo de apoio 
às populações carenciadas, a 

Câmara Municipal de Santo Tir-
so está a tentar reduzir as suas 
vulnerabilidades, a assegurar 
que têm melhores condições 
de segurança e habitabilidade 
e a incrementar, por outro lado, 
a proximidade e o apoio aos se-
niores e adultos isolados, ou sem 
retaguarda familiar.

Eliminar barreiras arquitetóni-
cas e facilitar a mobilidade em 
casos de pessoas com deficiên-
cia são, de resto, as principais 

razões que têm levado a popu-
lação a solicitar o apoio do pro-
grama. As pessoas têm o direito 
de circular livremente na via pú-
blica, mas também poder usufruir 
dos espaços das suas casas sem 
limitações, sejam eles degraus ou 
qualquer outro aspeto relaciona-
do com a morfologia dos edifícios. 

As candidaturas podem ser 
realizadas no Espaço do Munícipe 
e na Ddivisão de Ação Social da 
Câmara Municipal de Santo Tirso.

Os casos de hipertensão e co-
lesterol têm diminuído entre a 
população sénior que integra o 
programa Santo Tirso Ativo. Es-
tas são algumas das conclusões 
do mais recente rastreio realiza-
do pela Câmara Municipal, apon-
tando assim para os benefícios 
da prática de exercício físico.  

O mais recente rastreio reve-
lou o decréscimo de casos de 
hipertensão, cerca de um por 
cento, e colesterol, cerca de dois 
por cento, relativamente ao ano 
anterior e a existência de menos 
casos de diabetes do que a mé-
dia nacional.

Dos utentes sujeitos a ras-
treio, 22 por cento tem diabe-
tes, sendo que a nível nacional a 
média na faixa etária em questão 
é de 27 por cento. Um aspeto 
muito importante, realça o presi-

dente da Câmara de Santo Tirso, 
Joaquim Couto, prende-se com o 
facto de “todos os utentes terem 
informação sobre o estado da 
sua patologia e apenas três por 

cento destes não terem a doen-
ça controlada”. Dados que tam-
bém contrariam a média nacio-
nal: 10,3 por cento da população 
portuguesa não tem a doença 

diagnosticada.
Joaquim Couto acredita, ainda, 

que o programa Santo Tirso Ativo 
veio trazer “mudanças na forma 
como as pessoas veem a tercei-
ra idade”. “Os seniores do con-
celho são ativos, preocupam-se 
com a qualidade de vida e isso 
tem impactos notórios na saúde”, 
acrescentou, lembrando que as 
mudanças se sentem, também, 
ao nível da alimentação: “Temos 
apostado em sensibilizar a po-
pulação quanto aos benefícios 
de uma alimentação saudável, 
com menos sal, bebendo mais 
água e tudo isso contribui para 
que estes resultados sejam cada 
vez mais positivos".

Cerca de 80 por cento dos 
utentes sujeitos a rastreio são 
mulheres, com idade média de 
69,8 anos.

N o âmbito do Plano Mu-
nicipal de Saúde, a Câ-
mara de Santo Tirso vai 
passar a disponibilizar 

gratuitamente tratamentos nas 
Termas das Caldas da Saúde aos 
munícipes isentos de taxas mo-
deradoras. A medida pretende 
ajudar no tratamento de doenças 
crónicas de pele, das vias respi-
ratórias e musculoesqueléticas. 

“A promoção da saúde é uma 
prioridade do atual executivo, 

motivo pelo qual implementá-
mos de forma pioneira, em 2017, 
um Plano Municipal de Saúde 
que está em constante atualiza-
ção e cuja abrangência preten-
demos que seja cada vez maior”, 
revela o presidente da Câmara 
de Santo Tirso, Joaquim Couto.

Tendo em conta que vários 
estudos defendem a terapia com 
águas termais como um trata-
mento alternativo a fármacos em 
doenças inflamatórias crónicas, 

com resultados significativos e 
sem efeitos secundários, acres-
centa o autarca, “consideramos 
que esta medida poderia trazer 
importantes ganhos em saúde”. 

Assim, e “uma vez que temos 
no nosso concelho uma unidade 
termal de referência, com valên-
cias reconhecidas pela Direção 
Geral de Saúde, para tratamen-
tos de pele, das vias respirató-
rias e musculoesqueléticos, de-
cidimos dar a oportunidade aos 

nossos munícipes de usufruírem 
destas terapêuticas”, adianta. 

Para ter acesso ao “cheque de 
tratamento” disponibilizado pela 
Câmara de Santo Tirso, a tera-
pia terá de ser prescrita por um 
médico, sendo que o Município 
garante um de três tratamentos 
termais – doenças de pele, vias 
respiratórias e musculoesquelé-
ticas – por munícipe. Cada um 
destes três tratamentos tem uma 
duração de 14 dias.

Programa Santo Tirso Ativo abrange mais de mil idosos

Eliminar barreiras arquitetónicas e facilitar a mobilidade são objetivos das obras a realizar

O tradicional Dia Municipal 
do Bombeiro que presta, anual-
mente, homenagem aos soldados 
da paz das três corporações do 
concelho acontece já no dia 18 
de maio e a programação des-
te ano inclui várias surpresas. A 
primeira das quais é a realiza-
ção de um jogo de futebol que 
irá colocar de um lado bombei-
ros das Associações Humanitá-
rias dos Bombeiros do concelho 
e do outro os restantes agentes 
de Proteção Civil. 

O Parque Urbano Sara Morei-
ra recebe as duas equipas para 

um torneio com início marcado 
para as 11h00, num jogo aberto 
ao público. Antes, pelas 10h00, 
já terão sido hasteadas as ban-
deiras na Praça 25 de Abril. 

O desfile apeado e motoriza-
do pelas ruas da cidade acon-
tece às 19h00 e tem passagem 
obrigatória pela tribuna que, este 
ano, estará instalada no Largo 
Coronel Batista Coelho. À se-
melhança do que aconteceu no 
ano passado, também a edição 
de 2019 irá contar com uma ex-
posição ao ar livre de veículos 
históricos das diferentes corpo-

rações. As viaturas estarão dis-
persas pela cidade, nomeada-
mente na Praça 25 de Abril, no 
cruzamento da Rua Dr. António 
Augusto Pires de Lima com a Rua 
Sousa Trepa, na praça junto à 
Fábrica de Santo Thyrso, no final 
da Avenida Unisco Godiniz (na 
conhecida “rotunda dos cãezi-
nhos”) e na Praça General Hum-
berto Delgado, junto ao Tribunal 
de Santo Tirso.

As comemorações incluem, 
ainda, um jantar de gala desti-
nado aos bombeiros, na Fábrica 
de Santo Thyrso. Desfile inicia às 19h00 e tem passagem no Largo Coronel Baptista Coelho

Munícipes poderão fazer tratamento nas Termas das Caldas da Saúde

Câmara disponibiliza 
tratamentos termais gratuitos

Futebol no Dia Municipal do Bombeiro

• Carpintaria 
• Eletricidade 
• Eletrónica 
• Serralharia 
• Canalização 
• Construção civil

INTERVENÇÕES

É um programa gratui-
to, dirigido a pessoas do 
Município com mais de 
60 anos, promovido pela 
autarquia e que envolve, 
atualmente, cerca de mil 
utentes. O Santo Tirso Ati-
vo incentiva a prática re-
gular de atividade física e 
inclui a realização de ras-
treios gratuitos que permi-
tem, por um lado, avaliar 
a condição de saúde dos 
utentes e, por outro, aler-
tar para a importância da 
prevenção, do diagnósti-
co precoce e da adoção de 
estilos de vida saudáveis.

PROMOÇÃO DE 
HÁBITOS DE VIDA 
SAUDÁVEIS

Podem usufruir dos tratamen-
tos os munícipes residentes 
no concelho há mais de dois 
anos e que estejam isentos do 
pagamento de taxa moderado-
ra no SNS. Todos os interessa-
dos em beneficiar do “cheque 
de tratamento” devem dirigir-
-se ao Espaço do Munícipe ou 
à divisão de Ação Social da Câ-
mara de Santo Tirso.

PROCESSO

SOS Casa 
melhora 
condições 
das casas

Hipertensão e colesterol a diminuir
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A rmindo Araújo e Luís 
Ramalho, ao volante 
do Hyundai I20 R5, fo-
ram os grandes vence-

dores do Rali de Santo Tirso. A 
dupla, campeã nacional de rali, 
ganhou todas as provas espe-
ciais de classificação, alcançan-
do o primeiro lugar da geral.

No final da prova, Armindo 

Araújo, a correr pela primeira 
vez em casa, mostrou-se orgu-
lhoso pela conquista. “Foi a pri-
meira vez que um piloto tirsense 
ganhou o Rali de Santo Tirso. 
É muito importante para mim, 
é um dia muito feliz”, garantiu, 
em declaração aos jornalistas.

Já na classificação para o 
Campeonato Norte de Rali, o 

primeiro lugar foi conquistado 
pela dupla Luís Delgado e An-
dré Carvalho, aos comandos do 
Citroen C2 S1600.

Espetáculo
Para o presidente da Câmara 

de Santo Tirso, Joaquim Couto, 
o balanço é muito positivo. “Foi 
uma prova excelente sob todos 

os pontos de vista: participação 
de equipas, segurança, e núme-
ro de espetadores. Penso que 
conseguimos proporcionar um 
excelente espetáculo durante os 
dois dias de prova e acredito 
que o Rali de Santo Tirso tem 
condições para crescer”, referiu.

Também da parte do Clube 
Automóvel de Santo Tirso, Car-

los Guimarães deixou a intenção 
de, no próximo ano, “se poder 
tentar subir mais um escalão e 
ter em Santo Tirso o campeona-
to nacional”.

Promovido pela Câmara Mu-
nicipal e organizado pelo CAST 
– Clube Automóvel de Santo Tir-
so, o Rali de Santo Tirso contou 
com mais de 80 participantes.

O EVENTO CONTOU 
COM MILHARES DE 

PESSOAS A ASSISTIR 
NOS DOIS DIAS 

DE PROVA

Armindo Araújo 
vence Rali 
de Santo Tirso
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S ilêncio foi coisa difícil de 
alcançar nas manhãs de 
8 a 18 de abril, no Com-
plexo Desportivo Muni-

cipal. No interior ou ao ar livre, 
dezenas de jovens dos 10 aos 
16 anos fizeram das manhãs 
das férias da Páscoa autênti-
cos campeonatos de diversas 
modalidades e integraram as 
manhãs desportivas promovi-
das pela Câmara Municipal.

Futebol, basquetebol, volei-
bol, andebol, ténis, badminton, 
ténis de mesa e natação foram 
as modalidades que preenche-
ram as manhãs e, pelo menos 
para o João, de 13 anos, “pena 
é não ser também a tarde toda”. 
Entrar no pavilhão a meio de um 
jogo de ténis de mesa é ter a 
sensação de fazer parte de uma 
competição de profissionais. Às 
risadas e palavras de incentivo 
somam-se festejos de cada vez 
que pontuam. Grande parte ga-
rante ter feito a inscrição de li-
vre vontade. “Gosto de vir todos 
os dias, não é castigo nenhum, 
muito pelo contrário”, garante 
Edgar, de 13 anos.

Ana vai a caminho dos 16 anos 
e decidiu fazer das manhãs des-
portivas uma parte do seu dia 
mesmo sem conhecer ninguém. 
“Gosto de desporto e acho que 
esta é também uma boa forma 

de encontrar amigos”, confes-
sa. O ambiente é, de resto, de 
animação total e todos parecem 
conhecer-se há uma eternidade. 
Nenhum tem dúvidas de que, no 
toca ao mau feito quando se per-

de um jogo, o João é o campeão. 
“Dizes logo que os outros não 
sabem jogar”, atiram entre gar-
galhadas, garantindo que Tomás, 
de 12 anos, “às vezes também é 
assim”. “Eu estou aqui para me 
divertir”, assegura Edgar, en-
quanto Ana admite que, na rea-
lidade, “os jogos são renhidos”.

Nenhum é estreante nas an-
danças desportivas e quase 
todos integraram as ativida-
des mais do que uma vez por 
semana. Ana tem alma de des-
portista. Gosta de ténis, volei-
bol, basquetebol e piscina. To-
más, de cabelo arranjado e ar 
de quem diverte os colegas a 
toda a hora, é perentório: “Eu 
amo desporto”. Já Edgar diz-se 
“craque do futsal”.

Terminada a partida de ténis 
de mesa, a corrida faz-se até 
ao exterior para o lanche, an-
tes de dar início a todo o pro-
cesso numa nova modalidade. 
Às 12h30 o pavilhão alcançaria, 
de novo, o silêncio. Pelo menos 
até às 9h00 da manhã seguinte. 
Altura em que todos eles volta-
riam a enchê-lo de animação.

Os atletas do Clube Despor-
tivo de S. Salvador do Campo 
Joaquim Figueiredo e Davide Fi-
gueiredo receberam um voto de 
louvor da Câmara Municipal de 
Santo Tirso pelos resultados con-
quistados nos Campeonatos do 
Mundo de Veteranos que se rea-
lizaram entre 24 e 30 de março, 
na Polónia.

Joaquim Figueiredo fez parte 
da equipa nacional de M50 que 
conquistou a medalha de ouro 
na prova de cross e ainda so-
mou uma medalha de bronze nos 
3000 metros em pista. Já o irmão 
Davide Figueiredo foi mais além 
e colecionou quatro medalhas 
na categoria M45, três de ouro 
– meia-maratona, 8000 metros 
e corta-mato – e uma de bronze 
– meia-maratona por equipas.

Dedicação
Para o presidente da Câmara 

Municipal de Santo Tirso, Joa-
quim Couto, “os resultados al-
cançados por Joaquim e Davide 
Figueiredo premeiam o esforço 
e dedicação dos dois atletas e 
confirmam o trabalho desenvol-
vido pelo Clube Desportivo de 
S. Salvador do Campo em prol 
da prática desportiva, em geral, 
e do atletismo, em particular”.

O autarca destacou ainda o 
importante papel do Clube Des-
portivo de S. Salvador do Cam-
po “no desenvolvimento das po-
líticas do Município dirigidas à 
promoção do desporto, da saú-
de e de qualidade de vida da 
população”.

O voto de louvor foi atribuí-
do no período antes da ordem 
do dia da reunião do executivo 
camarário que decorreu no dia 
5 de abril. 

P elo sétimo ano, o Agru-
pamento de Escolas de 
São Martinho levou ao 
Centro Cultural Muni-

cipal de Vila das Aves a ex-
posição “Recriar…olhando”, 
este ano dedicada a Graça 
Morais. A mostra incluiu tra-
balhos criativos de todas as 
escolas do agrupamento ins-
pirados na obra da pintora.

De 27 de março a 23 de 
abril, o Centro Cultural Muni-
cipal de Vila das Aves acolheu 
mais uma edição da exposi-
ção que, anualmente, reúne os 
trabalhos dos alunos do agru-
pamento de Escolas de São 
Martinho inspirados nas obras 

dos artistas homenageados.
Graça Morais, uma das mais 

conceituadas e galardoadas 
artistas nacionais, foi a figu-
ra de destaque deste ano. Em 
1997, recebeu o grau Grande 
Oficial da Ordem do Infante, 
em 2014 foi distinguida como 
Mulher Criadora de Cultura e 
a sua obra já foi exposta em 
vários países do mundo.

A pintora esteve presente 
na inauguração e foi recebida 
pelos alunos do 4º ano com 
o Hino do Agrupamento de 
S. Martinho, em estreia ab-
soluta. Para além de Graça 
Morais, a exposição “Recriar 
olhando…” já foi dedicada a 
artistas como Miró, Miguel 
Ângelo, José Guimarães e Joa-
na Vasconcelos, entre outros.

Medalha de Mérito Cultural
Recentemente, na inau-

guração da exposição “Gra-
ça Morais. Metamorfoses da 
Humanidade", com 80 obras 
suas no Museu Nacional de 
Arte Contemporânea – Museu 
do Chiado, Graça Morais re-
cebeu das mãos da ministra 
da Cultura, Graça Fonseca, a 
Medalha de Mérito Cultural. 
"O mérito do seu percurso 
na história da arte e da cria-
ção portuguesas ao longo de 
mais de 60 anos, constituin-
do-se exemplo referencial em 
Portugal e na história da arte 
contemporânea europeia", 
explicou.

O ténis de mesa é apenas uma das modalidades disponiveis no programa promovido pela Câmara Municipal

Os jovens que participam no programa mostram-se entusiasmados

BREVES

“Desconcertinas” 
na Biblioteca 
Municipal
“Desconcertinas” é uma coleção de 
histórias rápidas da autoria de André 
Letria que esteve patente na Bibliote-
ca Municipal de Santo Tirso durante o 
mês de abril, uma forma de assinalar 
as comemorações do Dia Internacio-
nal do Livro Infantil e do Dia Mundial 
do Livro.
É ilustrador e já fez cenografia para 
teatro e cinema de animação, André 
Letria tem ilustrações em páginas de 
livros e jornais desde 1992 e trouxe 
a Santo Tirso a coleção de histórias 
“Desconcertinas”. “Histórias rápidas, 
algumas harmoniosas, todas descon-
certantes para desvendar até à surpre-
sa final” que se debruçam sobre temas 
como o destino, a partida, o incómo-
do, o outono, o impulso e o degelo.

Galandum Galundaina 
no Monte Padrão
Instalado no Castro do Monte Padrão 
desde 2008, o Centro Interpretativo 
que lhe herdou o nome celebrou o 11º 
aniversário com uma programação pa-
ra todas as idades que incluiu um con-
certo do grupo de música tradicional 
mirandesa, Galandum Galundaina.
Foram três dias recheados de inicia-
tivas para assinalar os 11 anos do 
Centro Interpretativo do Monte Padrão 
(CIMP) que, para além de apresentar 
valências de natureza pedagógica e 
museológica, presta também apoio 
à investigação no local.
Um dos momentos altos foi a atua-
ção dos Galandum Galundaina, no dia 
18 de abril. O grupo de música tra-
dicional mirandesa tem contribuído, 
ao longo dos últimos 20 anos para 
o estudo, preservação e divulgação 
da identidade cultural das Terras de 
Miranda, no Nordeste Transmontano, 
e proporcionou um espetáculo onde 
deram corpo a vários temas conheci-
dos dos seus álbuns. 
Com uma carga histórica e uma riqueza 
arqueológica que remonta à sociedade 
medieval e a figuras como S. Rosen-
do, o Castro do Monte Padrão é uma 
das principais referências culturais do 
concelho. Associado surgiu, em 2008, 
o Centro Interpretativo com um papel 
ativo na valorização, dinamização e 
desenvolvimento do Monte Padrão.Graça Morais visitou a exposição no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves

As Manhãs Desportivas é um 
programa promovido pela Câ-
mara de Santo Tirso e que tem 
por objetivo incentivar a prática 
de diferentes desportos junto 
dos mais novos. Decorre durante 
os períodos de férias da escola, 

ao longo de cerca de duas sema-
nas, permitindo, desta forma, 
que os pais possam ter os seus 
filhos ocupados durante as in-
terrupções letivas. A inscrição é 
gratuita e é dirigida a crianças 
entre os 10 e os 16 anos.

Graça Morais passou ainda pe-
lo Museu Internacional de Es-
cultura Contemporânea, onde 
teve a oportunidade de conhe-
cer o edifício projetado pelos 

arquitetos Eduardo Souto de 
Moura e Álvaro Siza Vieira, 
mas também a exposição pa-
tente da norte-americana Amy 
Yoes, “Correspondências”. 

PROMOÇÃO DO DESPORTO

PASSAGEM PELO MIEC

Pequenos craques nas 
Manhãs Desportivas

Atletas 
reconhecidos
pela Câmara

Graça Morais 
em Santo Tirso 
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A sexta edição do Mercado 
Nazareno bateu recordes 
de visitantes, com milha-
res de pessoas de dentro 

e de fora do país a deslocarem-se 
a Santo Tirso. Vindos de concelhos 
vizinhos ou diferentes pontos do 
país, emigrantes, estrangeiros, no-
meadamente espanhóis, muitos fo-
ram os que passaram pelo Parque 
D. Maria II para visitar o Mercado 
Nazareno e assistir de perto às 
cerca de 20 recriações históricas 
levadas a cabo por mais de 100 
atores e f igurantes. 

Cerca de 80 artesãos e gastró-
nomos deram vida ao Mercado 
expondo as suas obras, dando a 

conhecer produtos tradicionais, o 
comércio e a gastronomia. 

A última ceia, a crucificação e a 
ressurreição de Jesus foram alguns 
dos pontos altos da sexta edição 
que, sublinha o presidente da Câ-
mara de Santo Tirso, “superou as 
expectativas”. “Esta é uma aposta 
ganha que tem vindo a ganhar di-
mensão ano após ano, mas arris-
caria dizer que esta foi uma das 
melhores, senão a melhor, edição 
de sempre do Mercado Nazareno”, 
admite Joaquim Couto.

Para o autarca esta é, sobretu-
do, uma iniciativa para toda a fa-
mília: “Creio que a componente his-
tória é muito importante e ajuda a 

compreender um pouco do passa-
do, mas trata-se também de uma 
iniciativa onde as famílias podem 
passar tempo de qualidade juntas, 
usufruir deste belíssimo parque e 
conhecer algumas das coisas que 
melhor se fazem a nível da gastro-
nomia e artesanato”. 

O presidente da Câmara está 
convicto de que esta é uma for-
ma de promover o Município além-
-fronteiras, assim como dinamizar 
o comércio e a economia local. “As 
pessoas que vêm visitar o mercado 
ficam instaladas nos nossos hotéis, 
conhecem os nossos restaurantes 
e, muitas delas, irão certamente 
voltar”, conclui.

Recorde de visitantes no Mercado Nazareno
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A experiência que Rui Pedro 
Ribeiro condensa nos seus 23 
anos é quase suficiente para de-
senhar um roteiro por algumas 
das maiores empresas europeias. 
De um intercâmbio em Lausanne, 
na Suíça, naquela que é considera 
uma das universidades de ponta 
do país, passando por um estágio 
em Madrid, vive agora em Muni-
que, na Alemanha, onde participa 
na investigação de um software 
inovador.

Fala com a segurança de 
quem soma mais anos do que 
aqueles que o Cartão de Cida-
dão jura ter e guia-se por aquilo 
que diz serem os objetivos que 
estabeleceu para si mesmo. As 
escolhas que tem feito escon-

dem-se do óbvio e, ainda que 
não precise, justif ica-as sempre 
da mesma forma: “Tenho uma 
grande vontade de explorar o 
que ainda não conheço, de viver 
coisas novas e de me valorizar 
ao máximo”.

A academia militar 
e o valor da família

Fez duas das três semanas de 
recruta depois de, aos 17 anos, 
se ter candidatado à academia 
militar. O sentido de dever, com-
panheirismo e entre ajuda leva-
ram-no a querer rodear-se do 
ambiente que se vive no exér-
cito. A Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto aca-
bou por falar mais alto, por tra-
zer consigo a proximidade dos 
que mais gostava. “Se eu fosse 
para a academia militar iria f i-
car sete anos em Lisboa”, recor-
da, “sete anos longe da família, 
longe da minha irmã, da minha 
namorada”. Não hesitou e, em-
bora mantenha a certeza de que 
“foi a decisão certa”, sabe que 
“algumas coisas teriam sido me-
lhores se tivesse seguido a via 
militar”.

Efacec e a autocaravana 
na Suíça

Ainda o percurso académico 
ia a meio e já tinha decidido 
que não queria chegar ao mer-
cado de trabalho sem experiên-
cia profissional. Enviou emails 
e mais emails em busca de um 
estágio de verão e passou dois 
meses na Efacec. No ano se-
guinte rumou à Suíça, num pro-
grama de mobilidade para uma 
das maiores e mais conceitua-
das universidades da área, em 
Lausanne. Lá, “era tudo muito 
caro” e a solução foi simples: 
“fui de autocaravana para a Suí-
ça e estive a viver durante cinco 
meses num parque de campis-
mo”. O meio de transporte era 
a bicicleta, f izesse sol, chuva 
ou neve. “Inicialmente estava 
pouco recetivo à ideia, porque 
podia correr mal, mas foi uma 
experiência que me levou a de-
senrascar-me”, conta.  No verão 

seguinte, candidatou-se a um 
estágio remunerado em Madrid 
e passou três meses a desenvol-
ver projetos mecânicos.

Munique
 Vive a 30 quilómetros de 

Munique há cerca de um mês e 
meio, e irá passar lá mais qua-
tro. “A minha vontade de apro-
veitar as oportunidades que me 
surgem levou-me realizar a mi-
nha dissertação numa empre-
sa de softwares na Alemanha”, 
revela. Ainda não fala alemão, 
mas isso não tem sido impedi-
mento. Rui Pedro integra uma 
equipa que está a investigar a 
implementação de um softwa-
re inovador e a sua viabilidade 
no mercado. “Tem-me ajudado a 
crescer bastante e a única bar-
reira é o facto de estar longe 
daquilo que gosto, da minha fa-
mília, do meu espaço, mas tam-
bém é essa a experiência que 
procuro”, reconhece.

(Nota: Agradecimento à empresa Prettl 
pela cedência das instalações 
para a realização desta reportagem).Vive perto de Munique e está a fazer um estágio numa empresa de softwares

Rui Pedro Ribeiro viveu numa autocaravana na Suíça durante cinco meses enquanto estudava

Lealdade, superação, persis-
tência e espírito de equipa 
são alguns dos valores de 
que não prescinde e que foi 
adquirindo em anos e anos 
de râguebi. Já se lesionou vá-
rias vezes, mas tudo o que a 
modalidade lhe traz de bom 
supera os momentos difíceis: 
“Ajuda-me a saber estar, a 
respeitar as pessoas, a sa-
ber ouvi-las, dar-lhes valor”.
Sobre a infância, assegura 
nunca ter sido muito tra-
quina. Aos 23 anos vê com 
“maior maturidade” o facto 
de ter abraçado tantos pro-
jetos fora do país que o obri-
gam a estar longe da família 
durante vários meses. Hoje 
sabe que “gostaria de ter 
uma carreira internacional”, 
mas tem certeza que é em 
Portugal que gostaria de se 
estabelecer e ter uma família. 
“Gosto das condições de cá, 
gosto de estar em Santo Tir-
so, gosto de viver em Santo 
Tirso, considero que tive uma 
educação muito boa aqui e 
gostaria de um dia dá-la aos 
meus filhos”. Até lá, acredi-
ta que continuará a ter expe-
riências “lá fora”.

A PAIXÃO 
PELO RÂGUEBI

Rui Ribeiro: Um engenheiro 
à volta do mundo
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3º ANIVERSÁRIO
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